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التمييد

  اشتدت اليجمة عمى اإلسالم مع االنحسار الحضاري لألمة اإلسالمية، وقد كانت ىذه
اليجمة من قبل أعداء اإلسالم، وىذا ال غرابة فيو، ولكن الغريب أن يشارك في اليجمة 
بعض المسممين الذين يذودون عن اإلسالم بطريقة خاطئة تسيء إليو وىم يظنون أنيم 

يحسنون صنعا، وأغمب ىؤالء من الشيعة، وفمول المعتزلة، والعممانيين المنتسبين لألمة، ومن 
 .غير المتخصصين

  كل منا عمى ثغرة من ثغر اإلسالم فال يؤتين اإلسالم من قبمو، ونحن اليوم عمى جبية السنة
 .النبوية الشريفة، التي يجب عمى كل عالم أن يذود عنيا بكل ما أوتي من عمم ومعرفة

  ،ميمتنا نشر اإلسالم بين المسممين وغيرىم، والمحافظة عميو كما ىو دون تغيير أو تبديل
وبخاصة السنة النبوية، تمحيصا وفيما صحيحا، حتى يتم نقمو نقيا كما يريد اهلل تعالى إلى 

 .األجيال القادمة

  األحاديث التي انتقدت قديما وحديثا من بعض المتخصصين، وسيكون بحثي ىذا في أحد
 .وىو حديث التربة

 وسأجعل ىذا البحث في تمييد، وثالثة مطالب وخاتمة، والمطالب ىي: 

. نص الحديث ورواياتو ودرجتو: المطمب األول

. سند الحديث: المطمب الثاني

 .متن الحديث: المطمب الثالث

 والقبول راجيا من اهلل تعالى التوفيق
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نصالحديثورواياتوودرجتو:المطمباألول

:حديثنصال

اُج بْيُن : َحدَّدثَِني ُسَريْيُ  بْيُن ُيوُنَس َوَىاُروُن بْيُن َعبْيِد المَّدِو َقااَل : قال اإلمام مسمم رحمو اهلل َحدَّدثََنا َحجَّد
مَ : َقاَل ابْيُن ُجَريْي ٍ : ُمَحمَّدٍد َقالَ  َبَرِني ِإسْي ِعيُل بْيُن ُأَميَّدَة، َعنْي َأيُّوَب بْيِن َخاِلٍد، َعنْي َعبْيِد المَّدِو بْيِن َراِفٍع اَأخْي

َلى ُأمِّم َسَمَمَة، َعنْي َأِبي ُىَريْيَرَة َقالَ  مَّلمَأ ِهيَأدِهي َأقَأالَأ:َموْي مَأيْيوِهوَأ َأ مَّل المَّلوُس َأ المَّلوِه َأ مَأقَأالمَّلوُس:أَأ َأ َأرَأ ُسولُس  َأ
مَأقَأ ،وَأ َأ ثْينَأيْينِه مَأاِلِه يَأوْي رَأ مَأقَأالشَّلجَأ ،وَأ َأ دِه َأحَأ مَأاألْي يَأوْي مَأقَأ ِهييَأاالْيجِه َأالَأ ،وَأ َأ مَأال َّل ْيتِه التُّرْي َأةَأيَأوْي لَّل جَأ وَأ  َأزَّل
مَأقَأآدَأمَأ ،وَأ َأ مِهيسِه مَأالْي َأ يَأوْي  ِهييَأاالدَّلوَأابَّل ،وَأ َأثَّل َأرْي ِهعَأاءِه مَأاألْي يَأوْي مَأقَأالنُّورَأ ،وَأ َأ ثَأاءِه مَأالثَُّلَأ وهَأيَأوْي رُس الْيمَأكْي
مُسعَأةِه الْيجُس  َأا َأاتِه ٍةمِهنْي  َأا َأ رِه مْيقِه ِهيآ ِه الْي َأ رِه مُسعَأةِه ِهيآ ِه الْيجُس مِه يَأوْي مِهنْي رِه م َأعْيدَأالْيعَأ ْي مَأيْيوِهال َّلَلَأ  َأ

 ِهلَأ المَّليْيلِه رِه الْيعَأ ْي  ِهيمَأا َأيْينَأ
1. 

 

:رواياتالحديث

 ويصمح بو التدبير كالحديد وغيره ،ما يقوم بو المعاش: وىو.التقن:المكروه،و يرواية 
 .2من جواىر األرض

 3وىو الحوت .النون:النور،و يرواية.

:درجةالحديث

                                                 
، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخمق، تحقيق 2789، رقم الحديث 4/2149صحيح مسمم،  1

. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
. والسنن الكبرى لمنسائي، كتاب التفسير، باب سورة البقرة

. وصحيح ابن خزيمة، كتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي فييا خمق اهلل آدم من يوم الجمعة
. وصحيح ابن حبان، بترتيب ابن بمبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخمق
. ومسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي ىريرة

. وسنن البييقي الكبرى، كتاب السير، باب مبتدأ الخمق
والطبراني في الكبير واألوسط، وأبو يعمى في المسند، وابن معين في التاريخ والعمل، وابن أبي حاتم في التفسير، 

 .وغيرىم

 .17/133، والمنياج لمنووي 1/669مشارق األنوار لمقاضي عياض  2

 .17/133، والمنياج لمنووي 2/57مشارق األنوار لمقاضي عياض  3
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 اإلمام مسمم، وابن خزيمة، وابن حبان،: من أشيرىم جميور المحدثين، وصحح ىذا الحديث
. المعممي، واأللبانيمن المعاصرين ، وابن الجوزي، والشوكاني، ووالبييقي

ابن المديني، والبخاري، وابن كثير، : ، ومن أشيرىم ىذا الحديثبعض المحدثينولكن رد 
. ومن المعاصرين شعيب األرناؤوط

ولكنيم لم يتفقوا عمى سبب رد الحديث، وتنقسم أسباب رد الحديث التي ذكروىا إلى 
: قسمين رئيسين

. أسباب في السند: القسم األول

. أسباب في المتن: القسم الثاني

. وسأخصص لكل قسم مطمبا مستقال



 5 

 

 ندالحديث:المطمبالثاني

 :اختمف العمماء الذين ردوا الحديث سندا في سبب رد الحديث عمى ثالثة آراء وىي

نمارواه ن  راىيم نأ ي .1 أن  ما يل نأميةلميروالحديث نأيوب ن الد،وا 
 .يحي وىومتروك

 وما أرى)فقال  (ىـ234 ) ابن المديني سند ىذا الحديث بيذه العمة ىوأعلوأول من ُنقل عنو أنو 
وزعم : وقد نقل البييقي ذلك فقال ( من إبراىيم بن أبي يحيى ىذا إالإسماعيل بن أمية أخذ

براىيم  بعضيم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراىيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد ، وا 
 .غير محت  بو

 أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي :ثم قال البييقي
سألت عمي بن المديني : ببخارى، ثنا أبو عبد اهلل محمد بن نصر، حدثني محمد بن يحيى، قال 

ىذا حديث مدني؛ :  فقال عمي(خمق اهلل التربة يوم السبت)عن حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
رواه ىشام بن يوسف عن ابن جري ، عن إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن أبي رافع 

 .أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيدي:  عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قال،مولى أم سممة

شبك بيدي أيوب بن : وشبك بيدي إبراىيم بن أبي يحيى وقال لي: (ابن المديني)قال عمي
 شبك بيدي أبو ىريرة رضي اهلل عنو وقال :شبك بيدي عبد اهلل بن رافع وقال لي: خالد وقال لي

فذكر . (خمق اهلل األرض يوم السبت)شبك بيدي أبو القاسم صمى اهلل عميو وسمم وقال لي : لي
وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ ىذا إال من إبراىيم بن أبي : قال عمي بن المديني. الحديث بنحوه

 .يحيى

وقد تابعو عمى ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد، إال أن موسى :  البييقيلاق
بن عبيدة ضعيف، وروي عن بكر بن الشرود، عن إبراىيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سميم، 

سناده ضعيف واهلل أعمم . 4 عن أيوب بن خالد، وا 



:المناقشة
                                                 

. ، الشاممة352 /2 األسماء والصفات لمبييقي 4
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 : لم يتابعوا ابن المديني عمى ىذا، وذلك ألمرين- ومنيم البخاري– ن العمماءإ

 ثقة ثبت، فال يصح أن يشكك في روايتو عن أحد شيوخو إال بدليلأن إسماعيل . 

  ما قال، ومجرد رواية ابن المديني الحديث عن أن ابن المديني لم يذكر ما يدل عمى
. إبراىيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد ال يكفي لمتشكيك في رواية إسماعيل

، ألن إسماعيل ثقة فال يحتاج إلى موسى بن عبيدة قد توبع منوال حاجة لمقول بعد ذلك بأنو 
. متابعة لقبول روايتو، وألن موسى ضعيف

ن ، أل حجاج بن محمد، كما ىو عند أبي يعمى في المسندوال صحة لمقول بأنو قد توبع من
. بن خالد شيئا، فيو ليس من شيوخوأيوب حجاج لم يرو عن 

 

أنالحديثغيرمر وع ل الن ي م اهلل ميوو مم، لىوموقوف م كعبرضي .2
 .اهلل نو

يوب بن خالد أمية عن أعيل بن اسمإوروى  : بيذا ىو البخاري حيث قالأعل الحديثوأشير من 
 خمق اهلل :بى ىريرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قالأاألنصاري عن عبد اهلل بن رافع عن 
 .5عن كعب وىو أصح بى ىريرة أالتربة يوم السبت، وقال بعضيم عن 

:المناقشة

يرى بعض غير المتخصصين أن كالم البخاري ينبغي أن ال يناقش من المحدثين، ألن المحدثين 
. حسب زعميم يرون أن كل ما يقولو البخاري فيو صحيح

إن :  وىذا كالم غير صحيح فإن أحدا من المحدثين لم يقل ذلك، ولكن المحدثين يقولون
كل ما في صحيح البخاري من األحاديث المسندة صحيح بمجموع طرقو، سوى أحرف يسيرة، 

نما بسبب اقتناعيم بيذا بعد دراسة كتابو  وىم يقولون ذلك ال بسبب كالم البخاري ورأيو، وا 
. الصحيح، وىو ما أطبق عميو المحدثون جيال بعد جيل

نما العجب من الذين يخطئون البخاري في   فميس العجب إذن في موقف المحدثين، وا 
.  أحاديث كثيرة، ولكنيم يتمسكون بقولو ىذا دون أن يحيدوا عنو

                                                 
. التاريخ الكبير لمبخاري، ترجمة أيوب بن خالد 5
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: يالحظ عمى كالم البخاري ما يمي

 لم يذكر البخاري ما يدل عمى أن الحديث ليس مرفوعا. 

  أن أبا ىريرة يصرح بأنو أخذ الحديث مباشرة عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ال عن
خمق : أخذ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بيدي فقال)غيره، فقد قال أبو ىريرة فيو 

ومعموم أن ىذا من أقوى عبارات التصريح بالتحمل  (...اهلل التربة يوم السبت 
 .المباشر

  لم يذكر البخاري َمن ىذا البعض الذي قال ذلك، ولم يذكر ما ىي روايتو، لنعمم
حالو، وحال روايتو، ولنستطيع المقارنة بينيا وبين رواية مسمم، وىل تقدم روايتو عمى 

 .رواية مسمم أم ال؟

  بعد تتبع روايات الحديث من كافة المصادر التي وصمتنا لم نجد رواية ليذا الحديث
بيذا المفظ أو بالمعنى عن كعب من قولو، دون أن يرفعو -  صحيحة أو ضعيفة –

 .إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم، مما يشكك كثيرا في دقة ما ذكره البخاري

 وىو أصح، وىذا ليس طعنا في صحة الحديث المرفوع: أن البخاري قال. 

  أن المحفوظ عن كعب وغيره من مسممة أىل الكتاب نقال عن أىل الكتاب أن ابتداء
قد استراح يوم -  تعالى عما يقولون عموا كبيرا –الخمق كان يوم األحد، وأن اهلل 

 .السبت، بينما الحديث يبين أن الخمق بدأ يوم السبت

  أنو لو صح أن الحديث من كالم كعب فمن أين جاء كعب بيذا الكالم؟ ال شك أنو
ال يمكن أن يكون من قبيل الرأي واالجتياد، وال يمكن أن يكون من أىل الكتاب ألنو 

 .يخالف ما عندىم، فال بد أن يكون قد سمعو من النبي صمى اهلل عميو وسمم

ويبدو أن البخاري إنما قال ىذا ألنو ظن أن في الحديث مخالفة لمقرآن الكريم، ولما لم يجد مطعنا 
في السند، ولم يرتض كالم شيخو ابن المديني أعل الحديث بأنو موقوف، ولكنو رأي يعترض 

. عميو بما سبق

 

 .أن ي ندالحديثأيوب ن الدو يوضعف .3
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 وعمى رأسيم ابن المديني –وبعد النظر في ما قالو العمماء فيو نجد أن جميور من أعموا الحديث 
تكمم ليس حديثو بذاك، )لم يضعفوا أيوب بن خالد، ولم يضعفو إال األزدي حيث قال - والبخاري 

. 6(  وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه ال يكتبون حديثو،فيو أىل العمم بالحديث

:المناقشة

: يجاب عن ذلك بأمور

  لم يذكر األزدي من ىم أىل العمم الذين تكمموا في أيوب بن خالد، ولم نجد في كتب
 .الجرح والتعديل من تكمم فيو

  أما قولو إن يحيى بن سعيد ونظراءه كانوا ال يكتبون حديثو، فيذا لم يصح، ثم لماذا
 ولم يحت  بكتابة كثير من العمماء لحديثو ومنيم ابن معين – إن صح –احت  بذلك 

 .عمى شدة تثبتو، ومسمم وغيرىما ؟

  ثم إن األزدي نفسو مع انفراده بتضعيفو مجروح، فال يقبل كالمو فيو، وىذا ما صرح
وال عبرة بقول األزدي ألنو ضعيف : بو كثير من العمماء مثل ابن حجر حيث قال

 .7 !فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟

                                                 
 .1/351تيذيب التيذيب البن حجر  6

 .، دار المعرفة، بيروت386 البن حجر ىدي الساري 7
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متنالحديث:المطمبالثالث

 :تعددت األسباب التي أعل بعض العمماء الحديث بيا وىي

:الكريممنوجوهيعارضالقرآنأنالحديث:اإلشكالاألول

 أن الحديث يذكر سبعة أيام، بينما القرآن الكريم يصرح بستة أيام. 

 أن الحديث ليس فيو ذكر لخمق السموات. 

  أن الحديث يذكر خمق األرض وما فييا في سبعة أيام، بينما القرآن الكريم يذكر أنيا
. أربعة أيام

َض َوَما َبيْيَنُيَما ِفي ِستَّدِة َأيَّدام}ارض قولو تعالى ىو يع ف َرْي ، فيي 8 {المَّدُو الَّدِذي َخَمَق السَّدَماَواِت َواألْي
. ستة أيام، والحديث يذكر سبعة أيام

ُفُروَن  } أخرى تفاصيل ىذه األيام فقال سبحانو اتوقد بين اهلل تعالى في آي ُقلْي َأِئنَّدُكمْي َلَتكْي
َعُموَن َلُو َأنْيَداًدا َذِلَك َربُّ الْيَعاَلِميَن  َميْيِن َوَتجْي َض ِفي َيوْي َرْي َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمنْي  (9)ِبالَّدِذي َخَمَق األْي

َبَعِة َأيَّداٍم َسَواًء ِلمسَّداِئِميَن  ِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدَّدَر ِفيَيا َأقْيَواَتَيا ِفي َأرْي َتَوى ِإَلى السَّدَماِء َوِىَي  (10)َفوْي ُثمَّد اسْي
ِض ِائْيِتَيا َطوْيًعا َأوْي َكرْيًىا َقاَلَتا َأَتيْيَنا َطاِئِعيَن  َرْي َفَقَضاُىنَّد َسبْيَع َسَمَواٍت ِفي  (11)ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلألْي

َرَىا َوَزيَّدنَّدا السَّدَماَء الدُّنْيَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحفْيًظا َذِلَك َتقْيِديُر الْيَعِزيِز الْيَعِميِم  َميْيِن َوَأوْيَحى ِفي ُكلِّم َسَماٍء َأمْي َيوْي
(12 )}9 .

قدر فييا أقواتيا خمق فييا الجبال وبارك فييا ووىكذا فإن اهلل خمق األرض في يومين، و
 .، وخمق السماوات في يومين آخرينفي يومين

وىكذا فإن الحديث من مختمف الحديث، وسأذكر ببعض القواعد والممحوظات المعتمدة 
. في التعامل مع ىذا الحديث

 

 

                                                 
 .4سورة السجدة، من اآلية  8

 .12-9سورة فصمت  9
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:القوا د

.10م تمفالحديث:أوِل

 .الحديثال يي الفدليَل:ىوو

. أو عقميا أو حسيا (آية أو حديثا)سواء كان الدليل شرعيا 

ومعموم أن لمعمماء في إزالة االختالف وحل اإلشكال آراء متعددة، ولكنني بعد دراسة اآلراء دراسة 
: تباع الترتيب التاليامستفيضة دقيقة توصمت إلى أن الراجح ىو وجوب 

. رد الضعيف- 1

. النسخ الصريح- 2

. الجمع والتوفيق- 3

. النسخ غير الصريح- 4

. الترجيح- 5

 .التوقف- 6



أق امالتعارض ينالقرآنوالحديث:ثانيا

.  الداللة أكثره ظني قطعي الثبوت، ولكن كموال شك أن القرآن الكريم

كما أن الحديث النبوي منو ما ىو قطعي الثبوت، وىو الحديث المتواتر، وىو قميل جدا، 
.  ظني الثبوت، ومنو ما ىو قطعي الداللة، ومنو ما ىو ظني الداللةالباقيو

وىكذا فإن ما كان قطعي الداللة في القرآن الكريم يمكن أن نسميو حقيقة قرآنية، وما كان 
يمكن أن نسميو ظنا - أي لو أكثر من معنى، ولم يتفق العمماء عمى معناه – ظني الداللة 

. قرآنيا

                                                 
المنشور في مجمة دراسات، الجامعة  (عمم مختمف الحديث، أصولو وقواعده)لمزيد من التفصيل انظر بحثي  10

. األردنية
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وما كان من الحديث متواترا وقطعي الداللة يمكن أن نسميو حقيقة حديثية، وما كان من 
. الحديث ظني الثبوت أو ظني الداللة أو ظني الثبوت والداللة فيمكن أن نسميو ظنا حديثيا

 وبناء عمى ذلك فإن التعارض المحتمل بين بعض األحاديث وبين بعض اآليات ليس 
: قسما واحدا، بل ىو أربعة أقسام، ولكل واحد منيا الحل المناسب ليا، وىذه االحتماالت ىي

تعارض حقيقة حديثية مع حقيقة قرآنية، وىذا االحتمال مستحيل، وال يمكن أن تجد لو مثاال  .1
 .واحدا

تعارض ظن حديثي مع حقيقة قرآنية، وىذا ممكن، وىنا تقدم الحقيقة القرآنية عمى الظن  .2
 .الحديثي

تعارض حقيقة حديثية مع ظن قرآني، وىذا ممكن أيضا، وىنا نقدم الحقيقة الحديثية عمى  .3
 .الظن القرآني

تعارض ظن حديثي مع ظن قرآني، وىذا موجود، وأكثر األمثمة التي تذكر ىي من ىذا  .4
 .القسم، وفي ىذه الحالة، ينبغي النظر في القرائن التي ترجح أحد الظنين عمى اآلخر

 

 ينبغي شرح اآليات واألحاديث المتعمقة بالكون بحسب قوانين الكون المعروفة التي خمقيا :ثالثا
. اهلل تعالى، إال إذا دل دليل عمى غير ذلك في حالة خاصة، فيكون ذلك من خوارق العادات

 

:الممحوظات

َتَوى ِإَلى السَّدَماءِ }في قولو تعالى  (ثم)إن : أوال يمكن أن تكون لمترتيب الرتبي، وليست  { ُثمَّد اسْي
لمترتيب الزمني، ىذا ىو الراجح، حيث ثبت عمميا أن األرض خمقت بعد السموات، وليس 

. العكس

أن المراد بخمق المذكورات ىو خمق أصوليا، كما في خمق آدم فيو أصل الجنس البشري، : ثانيا
. أما فروع المخموقات فيي في خمق مستمر ال يتوقف

الواردة في القرآن تعني المرحمة الزمنية، وىي قطعا ليست اليوم الذي نعرفو  (اليوم)كممة : ثالثا
اآلن، ألن اليوم الذي نعرفو اآلن إنما ىو نتيجة دوران األرض دورة كاممة حول نفسيا أمام 
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الشمس، وفي بداية الخمق لم تكن األرض والشمس موجودتان، ولما خمقت األرض وبدأت 
 .بالدوران حول نفسيا كان اليوم حوالي ست ساعات فقط

ومما يدل عمى ذلك أن القرآن الكريم ذكر يوما بألف سنة، ويوما بخمسين ألف سنة، 
. وذكر أياما كأيامنا، فيل بين ىذه اآليات تعارض؟

في عصرنا يختمف من كوكب إلى آخر في  (اليوم)وأيضا فإن مما ال شك فيو أن 
 .مجموعتنا الشمسية، وىي ليست شيئا يذكر بالنسبة لمكون المعروف

وقد تبين عمميا أن كل يوم من األيام المذكورة في خمق السموات واألرض تبمغ مئات 
 .الماليين من السنين

يالحظ أن مخرج الحديث واحد، فكل رواياتو عن أبي ىريرة، وفي ىذه الحالة يكون الراجح : رابعا
. أن تعدد الروايات من باب الرواية بالمعنى أو الخطأ، فيمجأ إلى الترجيح إن كان المعنى مختمفا

 وعميو فإن رواية التقن بدل المكروه يمكن أن تكون من قبيل الرواية بالمعنى، ألن العمماء 
. فسروا المكروه بالحديد وما شاكمو من معادن األرض

فميست كذلك، فينبغي الترجيح ىنا، وال شك أن الراجح  (النور)بدل  (النون) وأما رواية 
 أن يكون بعد – عمميا –ولكن يؤخذ عمى ىذه الرواية أن النور ال يمكن  (النور)سندا ىي رواية 

. الشجر بمرحمتين، فالشجر ال بد لو من النور

من قبيل  (النور )وىو الحوت، وتكون رواية  (النون) ولذلك فإن الراجح ىي رواية 
. التصحيف، وبخاصة أن كممة النور ىي التي تسبق إلى السمع والبصر

 

:حلاإلشكال

 إن  الجمع والتوفيق، وال يمكن أن يكون فيو نسخ ألنو في األخبار، فيتعينالحديث صحيحبما أن 
. إال إذا تعذره وال يجوز االنتقال إلى غيرأمكن، 

. فيل يمكن الجمع والتوفيق بين الحديث والقرآن؟

: نعم يمكن حل الخالف الظاىري بين الحديث والقرآن بطرق متعددة منيا: الجواب
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لم تذكر يام الستة المذكورة في القرآن أن الحديث يتكمم عن خمق السموات واألرض، ولكن األ .1
فميس داخال في األيام المذكورة في القرآن الكريم، فيكون الحديث قد ذكر آدم عميو السالم، 

خمق آدم بعد ذلك أي : األيام الستة التي ذكرىا القرآن الكريم، ثم أضاف معمومة جديدة ىي
 .في اليوم السابع، وبيذا ال تعارض بين الحديث والقرآن

:المناقشة

القول بأن خمق آدم عميو السالم غير داخل في األيام المذكورة في القرآن الكريم رأي قوي، فآدم 
 .عميو السالم ليس سماء وال أرضا وال قوتا

: لكن يؤخذ عمى ىذا الرأي ما يمي

 أن الحديث لم يذكر خمق السماوات. 

ويمكن اإلجابة عن ذلك بأن خمق النور إنما ىو إشارة إلى خمق السماوات، لكن ىذا 
إنو يوم خمق الدواب ألنيا محتاجة إلى الحرارة، : يوم واحد فأين اليوم الثاني؟ قالوا

ولكن ىذا الجواب فيو تكمف واضح، فإن الشجر محتاج كذلك إلى الحرارة فيذا يوم 
ثالث، والصحيح أن الشجر والدواب إنما ىي من خمق األرض، وىي من أقواتيا 

 .لإلنسان والحيوان

  نما نما ذكر خمق التربة، والتربة غير األرض، وا  أن الحديث لم يذكر خمق األرض، وا 
 .ىي قشرة رقيقة عمى سطحيا، وفي القول بأنيا ىي األرض تكمف وبعد

  لو سممنا بأن التربة ىي األرض فيناك إشكال آخر وىو أن التربة خمقت في يوم
واحد بينما يصرح القرآن الكريم بأن األرض خمقت في يومين، ولم أجد من أورد ىذا 

 .االعتراض

  خمقت في ثالثة أيام،  (الشجر والدواب)أن الحديث يذكر أن خمق الجبال واألقوات
بينما يصرح القرآن الكريم أنيا خمقت في يومين فقط، ولم أجد من أورد ىذا 

 .االعتراض أيضا

ولذلك فإن ىذا الرأي ضعيف كما ترى، وفيو إشكاالت عديدة ال جواب عنيا، أو في الجواب 
. عنيا تكمف
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 الحديث يتحدث عن خمق السموات واألرض، ولكن األيام الواردة في القرآن الكريم غير أن .2
إن أي زمن يمكن تقسيمو إلى مراحل زمنية مختمفة، و األيام الواردة في الحديث الشريف،

تكثر وتقل بحسب طريقة التقسيم، وبحسب المراد بكل قسم منيا، فيمكن أن يكون اليوم 
 .المذكور في القرآن غير اليوم المذكور في الحديث

وبعبارة أخرى فإن زمن األيام الستة المذكورة في القرآن الكريم تساوي زمن األيام السبعة 
. المذكورة في الحديث، يعني فيي أيام أقصر قميال من األيام المذكورة في القرآن الكريم

فيكون معنى اآلية أن اهلل خمق السموات في مرحمتين، واألرض والجبال واألقوات في 
أربع مراحل، أو في ستة مراحل مع تزامن مرحمتين منيا مع خمق السموات، وكل ذلك دون 

. تصريح بالترتيب

ويكون معنى الحديث أن اهلل خمق كل ذلك مع آدم في سبع مراحل، والجديد في الحديث 
أن فيو تفصيالت أكثر، وفيو ترتيب واضح من خالل ذكر األيام، التي ال يراد بيا األيام التي 

. نعرفيا، بل يراد بيا الترتيب بدال من القول أوال وثانيا وثالثا وىكذا

:المناقشة

لموىمة األولى يظن أن في ىذا الرأي شيء من القوة، وأنو يحل اإلشكال، ومع ذلك فإنو يؤخذ 
: عميو ما يمي

 أن الحديث لم يذكر خمق السموات. 

  أنو لم يذكر خمق األرض بل ذكر خمق التربة، فإن قيل التربة ىي األرض، فيناك
إشكال آخر وىو أن خمق األرض في يومين، بينما خمق التربة في يوم واحد، وبما 

 .أن أيام الحديث أقصر فينبغي أن تكون خمقت في أكثر من يومين

  خمقت في ثالثة أيام ال في  (الشجر والدواب)الحديث يذكر أن خمق الجبال واألقوات
 .يومين، فيي أيام أقصر كثيرا من األيام المذكورة في القرآن الكريم

  موضوع آخر غير ما تتحدث عنو اآليات، فاآليات تتحدث عن خمقأن الحديث يتحدث عن .3
 بأيام غير األيام يتحدث عن مراحل تطور األرض بعد خمقيالحديث السموات واألرض، وا

 .المذكورة في القرآن الكريم
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:المناقشة

نما يذكر التربة، وىي مرحمة  مما يؤيد ىذا الرأي أن الحديث ال يذكر السماوات، وال األرض، وا 
. من مراحل تطور األرض

: ولكن يؤخذ عمى ىذا الرأي ما يمي

 أن القرآن الكريم يذكر الجبال وىي مرحمة من مراحل تطور األرض. 

  وأن القرآن الكريم يذكر خمق األقوات من شجر ودواب وىي مرحمة من مراحل
 .التطور عمى األرض

ولذلك فال يصح القول بأن ما في القرآن الكريم ىو خمق السموات واألرض، وما في الحديث ىو 
التطور الذي حدث عمى األرض، ألن بينما تداخال واضحا جعل جميور العمماء يرى أن اآليات 

 .والحديث يتحدثان عن شيء واحد

 َوَجَعَل ِفيَيا }أن الحديث يفصل اليومين األخيرين فقط من خمق األرض وىي قولو تعالى  .4
َبَعِة َأيَّداٍم َسَواًء ِلمسَّداِئِمينَ  ِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقدَّدَر ِفيَيا َأقْيَواَتَيا ِفي َأرْي  {.َرَواِسَي ِمنْي َفوْي

:المناقشة

: يؤيد ىذا الرأي

نما ذكر خمق التربة، والجبال، والشجر، والمكروه،  أن الحديث لم يذكر خمق السموات واألرض، وا 
. والنور، والدواب، وآدم عميو السالم، وكميا ليست سماء وال أرضا

 ولكن يؤخذ عمى ىذا الرأي أن النور من السماء وليس من األرض، ويجاب عن ىذا بأن 
. لما ذكرت سابقا (النون)الراجح رواية 

:الترجيح

بعد النظر في اآلراء السابقة، وما يؤيدىا، وما يؤخذ عمييا فإن من الواضح أن الرأي الرابع ىو 
. الراجح، واهلل أعمم
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 .11مناإل رائمياتأنالحديث:اإلشكالالثاني

وقد قال بيذا عدد من العمماء، وىم يريدون بذلك أنو حديث مردود، ولكنيم لم يذكروا ما يدل عمى 
 :ذلك، ويمكن أن يجاب عن ىذه الشبية بما يمي

ن كان قال بو بعض كبار العمماء، وذلك لسبب واضح غاب أن  .1 ىذا ال يمكن أن يكون، وا 
أن ىذا الحديث متعارض تماما مع عقيدة الييود،  :عن بال من قالوا بذلك، وىذا السبب ىو

فعقيدتيم أن اهلل خمق الكون في ستة أيام واستراح يوم السبت، بينما يبين الحديث أن اهلل بدأ 
 !!!. الييودنالخمق يوم السبت، فكيف يكون ىذا الحديث م

ليك النص الذي ورد في  .2 أننا لو قارنا بين الحديث وبين ما ورد لوجدنا أنو ال عالقة بينيما، وا 
 :اإلصحاح األول والثاني من سفر التكوين في العيد القديم كما ىو بأخطائو المغوية والعممية

 مقاهللال مواتواِلرض في البدء 1: 1
 و كانت االرض خربة و خالية و عمى وجو الغمر ظممة و روح اهلل يرف عمى وجو المياه  2: 1
 ليكننور كاننور و قال اهلل 3: 1
 و راى اهلل النور انو حسن و فصل اهلل بين النور و الظممة  4: 1
يوماواحدا و دعا اهلل النور نيارا و الظممة دعاىا ليال و كان مساء و كان صباح 5: 1
 و قال اهلل ليكن جمد في وسط المياه و ليكن فاصال بين مياه و مياه  6: 1
 فعمل اهلل الجمد و فصل بين المياه التي تحت الجمد و المياه التي فوق الجمد و كان كذلك  7: 1
يوماثانيا و دعا اهلل الجمد سماء و كان مساء و كان صباح 8: 1
  ولتظيراليا  ةوكانك لك و قال اهلل لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد 9: 1
 و دعا اهلل اليابسة ارضا و مجتمع المياه دعاه بحارا و راى اهلل ذلك انو حسن  10: 1
 و قال اهلل لتنبت االرض عشبا و بقال يبزر بزرا و شجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسو بزره 11: 1

فيو عمى االرض و كان كذلك  

                                                 

أن اإلسرائيميات شرعا وعقال ليست مقبولة كميا،  (الييود والنصارى)ما جاء عن بني إسرائيل : اإلسرائميات ىي 11
وال مردودة كميا، والصحيح فييا أن ما جاء مخالفا لصريح القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف رددناه، وما 

توقفنا فيو، ولذلك قال رسول اهلل - أي غير موافق وال مخالف – جاء موافقا ألحدىما قبمناه، وما جاء محايدا 
َراِئيَل َواَل َحَرج)صمى اهلل عميو وسمم  ولو أننا رددنا كل ما وافق ما عندىم لرددنا بعض اآليات  (َحدِّمُثوا َعنْي َبِني ِإسْي

 . اإلنجيل التوراة أوالقرآنية التي يتوافق مضمونيا مع ما ىو موجود حتى اآلن في
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 و  ا رجتاِلرض ش او قَلي زر زراكجن ووشجرايعملثمرا زره يوكجن و 12: 1
راى اهلل ذلك انو حسن  

يوماثالثا و كان مساء و كان صباح 13: 1
 و قال اهلل لتكن انوار في جمد السماء لتفصل بين النيار و الميل و تكون اليات و اوقات 14: 1

و ايام و سنين  
 و تكون انوارا في جمد السماء لتنير عمى االرض و كان كذلك  15: 1
 عملاهللالنورينالعظيمينالنوراِلك رلحكمالنياروالنوراِل غرلحكمالميلو 16: 1

النجوم
وجعميااهلل يجمدال ماءلتنير م اِلرض1:17
ولتحكم م النياروالميلولتف ل ينالنوروالظممةوراىاهلل لكانوح ن1:18
وكانم اءوكان  احيومارا عا1:19
 و قال اهلل لتفض المياه زحافات ذات نفس حية و ليطر طير فوق االرض عمى وجو جمد 20: 1

السماء  
 التي فاضت بيا المياه   مقاهللالتنانينالعظاموكل واتاِلنفسالحيةالد ا ة 21: 1

كاجناسيا و كل طائر ذي جناح كجنسو و راى اهلل ذلك انو حسن  
 و باركيا اهلل قائال اثمري و اكثري و امالي المياه في البحار و ليكثر الطير عمى 22: 1

االرض  
 يوما ام ا و كان مساء و كان صباح23: 1
 و قال اهلل لتخرج االرض ذوات انفس حية كجنسيا بيائم و دبابات و وحوش ارض 24: 1

كاجناسيا و كان كذلك  
 فعمل اهلل وحوش االرض كاجناسيا و البيائم كاجناسيا و جميع دبابات االرض 25: 1

كاجناسيا و راى اهلل ذلك انو حسن  
 و قال اهلل نعمل االنسان عمى صورتنا كشبينا فيتسمطون عمى سمك البحر و عمى طير 26: 1

السماء و عمى البيائم و عمى كل االرض و عمى جميع الدبابات التي تدب عمى االرض  
  مقاهللاِلن ان م  ورتو م  ورةاهلل مقو كراوانث  مقيم 27: 1
 و باركيم اهلل و قال ليم اثمروا و اكثروا و امالوا االرض و اخضعوىا و تسمطوا عمى 28: 1

سمك البحر و عمى طير السماء و عمى كل حيوان يدب عمى االرض  
 و قال اهلل اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا عمى وجو كل االرض و كل شجر فيو ثمر 29: 1

شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما  
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 و لكل حيوان االرض و كل طير السماء و كل دبابة عمى االرض فييا نفس حية 30: 1
اعطيت كل عشب اخضر طعاما و كان كذلك  

يوما اد ا و راى اهلل كل ما عممو فاذا ىو حسن جدا و كان مساء و كان صباح31: 1
 

اإلصحاح الثاني 
 فاكممت السماوات و االرض و كل جندىا  1: 2
و رغاهلل ياليومال ا عمن مموال ي مل ا تراح ياليومال ا عمنجميع 2: 2

. مموال ي مل


ليك ىذا الجدول لممقارنة : وا 

الحديث التوراة اليوم 

التربة استراحة السبت 

الجبال السماوات واألرض والنور األحد 

الشجر فصل السماء عن المياه اإلثنين 

المكروه ظيور اليابسة والشجر الثالثاء 

النون الشمس والقمر والنجوم األربعاء 

الدواب الدواب الخميس 

آدم اإلنسان الجمعة 

 

وىكذا يتضح لنا أن التوافق ظير جميا في يومي الخميس والجمعة فقط، ويظير التعارض جميا 
في خمسة أيام، ويظير أيضا في اليوم الذي بدأ فيو الخمق حيث يقولون إنو األحد، أما الحديث 
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استراح في اليوم -  سبحانو وتعالى –فيبين أنو السبت، ويتعارض أيضا في ادعائيم أن اهلل 
. السابع

أن كل ما روي عن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنو وعن كعب األحبار ووىب بن منبو  .3
 .رحميما اهلل مخالف كثيرا لما ىو في الحديث الذي رواه أبو ىريرة

 !!!.فيل يمكن بعد ذلك كمو أن يكون الحديث قد جاءنا من عند أىل الكتاب

 

.أنالحديثي الفما ميوأىلالتف يروالتاريخ:اإلشكالالثالث

وزعم بعض أىل العمم بالحديث أنو غير محفوظ لمخالفتو ما عميو أىل التفسير : قال البييقي
 .وأىل التواريخ 

والجواب عن ىذا أن أىل التفسير والتاريخ أخذوا ىذا عن أىل الكتاب، ومعموم أن كتبيم 
محرفة، وكالميم فيو تعارض مع حديث صحيح، كما أنو متعارض مع العمم التجريبي، فال 

 .عبرة بو

 

:اإل جازالعممي يالحديث

ال شك أن العمم التجريبي قد تقدم كثيرا في القرنين األخيرين، وقد توصل إلى كثير من الحقائق 
 أن تكون عمة – نظريا –حول بداية الكون وتطوره، وكما أن مخالفة حقائق العمم التجريبي يمكن 

قادحة في متن الحديث فإن موافقة المكتشفات الحديثة قد تقوي الحديث الضعيف، وتزيد الحديث 
. القوي قوة

 وباستثناء المكروه الذي ال يعرف معناه عمى وجو التحديد فإن الحقائق العممية تؤيد كل 
النون - 4الشجر - 3الجبال - 2التربة - 1: ما جاء في الحديث بالترتيب المذكور وىو

 .آدم عميو السالم- 6 (الكائنات البرية)الدواب - 5 (الكائنات البحرية)

 فمن ،1/720 ىووال يمكن أن يكون ىذا بمحض الصدفة، فإن احتمال أن يكون ىذا بالصدفة 
المستحيل عادة أن يقول ىذا إنسان من رأيو واجتياده، وال شك أنو مما أوحى اهلل بو إلى نبيو 

 . فالحديث فيو إعجاز عممي واضحصمى اهلل عميو وسمم،
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 نتائجال حث

الصحيح أن سند الحديث ال مطعن فيو، وأن كل الشبيات حول ضعفو سندا غير الحديث  .1
 .ثابتة

فإن تعارض المعنى الظني مع القطعي : التعارض بين الحديث وبعض اآليات أقسام متعددة .2
ن تعارض المعنى الظني مع الظني يكون الترجيح باألدلة والقرائن  .قدم القطعي، وا 

وبين القرآن الكريم بعدة طرق، ولذلك  (خمق اهلل التربة يوم السبت)يمكن الجمع بين حديث  .3
 .فإن الحديث ال يعارض القرآن حقيقة

الراجح في الجمع بين الحديث والقرآن الكريم أن الحديث يفصل ما حدث في األرض في  .4
 .يومييا األخيرين فقط، وال يتحدث عن خمقيا وال عن خمق السماء

ال صحة لمقول بأن الحديث من من خالل المقارنة بين ما ورد في التوراة وبين الحديث ف .5
ال فسنرد ال يرد لمجرد أنوعمما بأن الحديث اإلسرائميات،   يشبو بعض ما عند أىل الكتاب، وا 

 .بعض اآليات، ولذلك ال بد أن تكون معارضة لمحقائق اإلسالمية

ال عبرة بكالم المفسرين والمؤرخين في ىذا الموضوع ألنو منقول عن أىل الكتاب وجاء في  .6
 .الحديث ما يدل عمى خالفو

والحمد هلل رب العالمين 
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